VOOR ELKE TOEPASSING
DE JUISTE OPLOSSING
Batterijopslag voor landbouw, handel en industrie

BETALEN OF ZELF PRODUCEREN?
Profiteer met de batterijopslagsystemen van de energietransitie & minimaliseer de risico's
Door de onrust op de energiemarkt is er wat de energiekosten betreft geen planningszekerheid voor de lange termijn. Elke verandering brengt echter ook kansen met zich mee. Velen
gingen u al voor en benutten de energietransitie in hun eigen voordeel. Zij verzekerden zich
met behulp van fotovoltaïsche installaties, biogasopwekking of windkracht van een winstgevend bedrijf met een zeker inkomen. Nu bieden batterijopslagsystemen de volgende
grote kans: dekt u zich in voor onzekerheden, verdien tegelijkertijd geld en rust uw bedrijf
uit met noodstroom om de gevolgen van een eventuele stroomstoring tot een minimum te
beperken.

Stroomnet

Batterijopslag

Opbrengst

Opbrengst

maximaal

Besparingspotentieel
door piekverlaging
geoptimaliseerd

Tijd
0

6

12

Stroomverbruik
afkomstig van het stroomnet
afkomstig van de batterijopslag

18

24 uur

afkomstig van de PV-installatie
eigen verbruik uit PV-installatie

Optimalisatie eigen
verbruik
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Stroomverbruik
uit het stroomnet gebruikte stroom
te verlagen piekbelastingen (gebufferd door de opslag)

Tijd

Piekverlaging
statisch

OPTIMALISATIE EIGEN VERBRUIK

STATISCHE PIEKVERLAGING

Als de opbrengst van de zonne-installatie groter is dan
het huidige stroomverbruik, dan wordt het overschot
aan de batterijopslag toegevoegd. Als de opbrengst
van de zonne-installatie het stroomverbruik niet meer
dekt, dan springt de batterijopslag bij en levert die de
noodzakelijke stroom. Als de batterijopslag leeg is,
wordt stroom uit het stroomnet gebruikt. U kunt zo het
aandeel van het eigen verbruik verhogen tot 80% en
meer.

Verbruikers met een meting van het belastingsprofiel
betalen primair voor de gevraagde dienst. De momenten waarop de meeste stroom wordt afgenomen zijn
relevant voor de kosten, d.w.z. de piekbelastingen.
Batterijopslagsystemen kunnen in geval van piekbelastingen opgeslagen stroom verstrekken en de stroomafname uit het stroomnet reduceren. Dit verkleint het
aansluitvermogen en kan een besparing van duizenden euro's per jaar opleveren.

Potentiële gebruikers
Bedrijven met een fotovoltaïsche installatie of een geschikt
dak. Bijvoorbeeld transportbedrijven, landbouwbedrijven,
werkplaatsen, fabrieken

Potentiële gebruikers
Bedrijven met hoge vermogenseisen en meting van het
belastingsprofiel. Bijvoorbeeld snellaadstations, landbouwbedrijven, werkplaatsen, productiebedrijven

© Dirk Bruniecki

Multifunctioneel gebruik

MEERVOUDIGE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN
Dankzij meervoudige gebruiksmogelijkheden zijn operationele managementstrategieën te combineren: bijv. optimalisatie van
eigen verbruik (EVO), piekverlaging (fysiek
of RLM) en Time of Use (ToU). Voor geselecteerde toepassingen kan naar eigen
behoefte een opslaggebied worden gedefinieerd. Voor een maximale economische
gebruiksduur en maximaal rendement.

Laadpaalbesturing

TOPPRESTATIES IN PLAATS VAN
PIEKBELASTING
Zeker in geval van grotere laadparken of bij
een aanstaande uitbreiding van de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen bij
appartementsgebouwen, supermarkten en
commerciële instellingen, zal de netaansluiting snel zijn grenzen bereiken. De laadstationbesturing van de TESVOLT Energy
Manager is in dit geval de moeite waard.
Potentiële gebruikers
Handel, productie, industrie

Noodstroomvoorziening

Netonafhankelijk

DURE NOODSTROOMVOORZIENINGEN

BETROUWBARE STROOMVOORZIENING
ZONDER STROOMNET

Batterijopslagsystemen zorgen voor een
betrouwbare stroomvoorziening. U kunt ook
een dieselaggregaat optimaliseren
of volledig vervangen door een batterijopslagsysteem. Bij stroomuitval neemt uw
batterijopslagsysteem de stroomvoorziening over en ondervindt uw bedrijf geen
hinder.

U hebt stroom nodig en er is geen netaansluiting beschikbaar? In combinatie met
een stroomgenerator maken batterijopslagsystemen het mogelijk om netonafhankelijke netwerkern op te zetten, bijvoorbeeld met een fotovoltaïsch systeem en/of
een WKK. Batterijopslagsystemen kunnen
echter ook het verbruik van dieselgeneratoren optimaliseren.

Potentiële gebruikers
Bedrijven die afhankelijk zijn van
een betrouwbare stroomvoorziening. Bijvoorbeeld veeteeltbedrijven, koelhuizen

Potentiële gebruikers
Objecten die elektriciteit nodig hebben, maar
geen netaansluiting hebben
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DIVERSE BEDRIJFSMODELLEN
Verdere toepassingsmogelijkheden met TESVOLT-opslagsystemen
Afhankelijk van de gebruikte omvormer, zoals de geïntegreerde omvormer van de
TS-I HV-serie, de SMA Sunny Tripower Storage van de TS HV-serie of de SMA Sunny Island
in het laagspanningsbereik, is er een breed scala aan toepassingen en bedrijfsmodellen mogelijk
met TESVOLT-batterijopslagsystemen.
Het maakt niet uit in welke sector of in welk commercieel segment u actief bent: met TESVOLT zit
u altijd goed.

Laadcontrole

Power Quality

ECONOMISCHE OPTIMALISATIE DOOR
SYNCHRONISATIE

VOOR MEER ONAFHANKELIJKHEID VAN DE
ENERGIEPRODUCENT

DURE MACHINES EN SYSTEMEN BEVEILIGEN

Als de eigen energieproductie laag en de
batterijopslag leeg is, wordt de verbruikende apparatuur die niet dringend nodig is
gewoon uitgeschakeld, zoals de laadpaal
voor de elektrische auto, die pas over 8 uur
weer klaar voor gebruik hoeft te zijn. Door
verbruikende apparatuur actief aan en uit
te zetten, worden opwekking en verbruik
gesynchroniseerd en wordt de efficiëntie
van het hele systeem geoptimaliseerd.

Door stroomgeneratoren actief in en uit
te schakelen, kunnen hele systemen in
economisch opzicht te allen tijde optimaal
worden gebruikt. Dit effect wordt nog
versterkt door de extra regelmogelijkheden
voor stroomgeneratoren, zoals warmtekrachtcentrales.

Bij het gebruik van productie-installaties
treden schommelingen in de netspanning
op, die ook het openbare stroomnet kunnen beïnvloeden. Machines, datalijnen en
andere systeemcomponenten hebben last
van een slechte stroomkwaliteit en in het
ergste geval kunnen er defecten optreden.
Onaangename gevolgen kunnen dan economisch (stilstand, onderhoudskosten) of
juridisch (fabrieksgaranties, verzekeringen)
van aard zijn.

Potentiële gebruikers
Gebruikers van grotere batterijopslagsystemen
met netaansluiting
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Sturing van
stroomopwekking

Potentiële gebruikers
Beheerders van totaalsystemen met netaansluiting en stroomgeneratoren

Potentiële gebruikers
Bedrijven die afhankelijk zijn van
een betrouwbare stroomvoorziening. Bijvoorbeeld veeteeltbedrijven, koelhuizen
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GOEDKOPE ELEKTRICITEITSPRIJZEN
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Stroomvoorziening
via batterijopslag

Frequentie (HZ)
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Laden van opgeslagen
elektriciteit en verbruikers, bijv.
elektrische voertuigen

NORMALE ELEKTRICITEITSPRIJZEN

Stroomvoorziening
afkomstig van de
PV-installatie

50,1

50,0

Tijd

49,9

DURE ELEKTRICITEITSPRIJZEN

Time of Use
(gebruikstijd)

BESPAAR KOSTEN MET BEHULP VAN
TIME-OF-USE-TOEPASSINGEN

Netdiensten

MET NETDIENSTEN GELD VERDIENEN

Voor mensen die elektriciteit afnemen en een energiecontract met variabele tarieven hebben, is verbruik tijdens
de daluren weliswaar economisch zinvol, maar niet altijd
mogelijk. Met TESVOLT-opslagsystemen kan het verbruik
tijdens de piekuren aanzienlijk worden verminderd.
Dat scheelt veel geld en overigens wordt het openbare
stroomnet gelijkmatiger en stabieler belast.

Om ervoor te zorgen dat het stroomnet optimaal functioneert, moet de hoeveelheid opgewekte elektriciteit gelijk
zijn aan de hoeveelheid afgenomen elektriciteit. En dat
elke seconde. Want als er meer energie binnenkomt dan
er op dat moment nodig is of als de vraag groter is dan er
opgewerkt wordt, treden er fluctuaties op in de belasting.
Dit leidt vervolgens tot stroomstoringen. Netbeheerders
proberen dit voortdurend in balans te houden door middel
van lastcontrole.

Potentiële gebruikers
Bedrijven die een energiecontract met variabele tarieven hebben,
de publieke sector, leveranciers van netdiensten

Potentiële gebruikers
Gebruikers van grotere batterijopslagsystemen met netaansluiting

Een batterijopslagsysteem
gebruiken voor aftopping

DYNAMISCHE PIEKVERLAGING
Bij statische piekverlaging (SPV) dekt elektriciteit uit het
batterijopslagsysteem elke verbruikspiek die zich voordoet, terwijl het systeem dat de meting van het belastingsprofiel registreert (RLM) met intervallen van 15 minuten
werkt voor een grotere nauwkeurigheid en daarmee een
grotere efficiëntie.
De maximale door de energieleverancier toegestane verbruikspiek wordt omzeild doordat de hoeveelheid verbruikte elektriciteit over een periode van 15 minuten wordt geregistreerd. Hierdoor zijn korte piekbelastingen mogelijk. De
TESVOLT Energy Manager komt pas in actie wanneer het
gemiddelde verbruik de maximaal toegestane piekwaarde
binnen het interval van 15 minuten dreigt te overschrijden.

Opbrengst

Dynamische
piekverlaging

Piekbelasting 
boven grenswaarde

Een algoritme houdt de
overschrijding in de gaten

Tijd
Maximaal opgenomen stroom
zonder batterijopslag
met batterijopslag

Stroomverbruik
uit het stroomnet
uit de batterijopslag

Achtergrond:
Bij een jaarverbruik van meer dan 100.000 kWh berekent
de energieleverancier een transporttarief en een prijs per
kWh. Het transporttarief wordt daarbij berekend per kWh
en de prijs per kWh op basis van het maximale stroomgemiddelde binnen intervallen van 15 minuten in kW. Als het
stroomgemiddelde slechts in één interval het maximum
overschrijdt, moet de consument een verhoogde prijs per
kWh betalen. Afhankelijk van de factureringsperiode kan
dit een heel jaar betreffen.
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HET TESVOLT
ENERGIEBEHEERSYSTEEM
Eenvoudige bediening en monitoring
Met ons innovatieve TESVOLT-energiemanagementsysteem, bestaande uit de TESVOLT
Energy Manager en het myTESWORLD-portal, kunnen alle energiestromen worden geregistreerd, in de gaten worden gehouden en worden gestuurd. De instelling van individuele
bedrijfsbeheerstrategieën maakt het mogelijk om een breed scala aan toepassingen te
combineren en het systeem op die manier perfect aan te passen aan de behoeften van
handel en industrie.

Nu de
demoversie
testen!
FUNCTIES VAN HET myTESWORLD-PORTAL
Het myTESWORLD-portal biedt een schat aan functies waarmee
de energiestromen in de gaten gehouden en gestuurd kunnen
worden. Deze zijn beschikbaar in zowel een gratis Basic- als in een
betaalde Pro-versie, analoog aan de bijbehorende toepassingsgebieden, met uitgebreide functionaliteiten.

Wilt u meer weten over myTESWORLD? Registreer u dan eenvoudig om toegang te krijgen en het uit te testen. Zo krijgt u op uw
gemak inzicht in de functies die ons portal te bieden heeft. Mocht
u nog vragen hebben, dan helpen wij u uiteraard graag verder.

•
•
•
•
•
•

ZO EENVOUDIG IS HET:

Realtime dashboard
Overzicht van stroomverbruik en stroomopwekking
Gedetailleerde uitsplitsing van verbruik en opwekking
Energiebalans
Geschiedenis van meetgegevens
Energierapporten en gedetailleerde meterstanden (mogen niet
gebruikt worden voor facturering)

Ga naar https://mytesworld.tesvolt.com en klik op ‘Registreren’.
Daar kunt u zich aanmelden met een e-mailadres. U ontvangt de
bevestigingslink voor het inloggen per e-mail. Na het inloggen,
kunt u via de knop ‘De DEMO starten’ een indruk krijgen van de
diensten die op myTESWORLD ter beschikking staan.
Om het energiemanagementsysteem (EMS) TESVOLT Energy
Manager te gebruiken, dient u zich via het myTESWORLDportal van de fabrikant [https://mytesworld.tesvolt.com]
te registreren.
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Net

TESVOLT Energy Manager

Energiegeneratoren

• Autonoom energiebeheer
• Verzameling van gegevens en optimalisatie van
energiestromen

Opslag

• Sturing van energiegeneratoren en verbruikende
apparatuur evenals van het opslagsysteem

• Configuratie via een gebruikersinterface met verschillende
weergaven voor verschillende gebruikersgroepen

TESVOLT
Energy Manager*

• Lokale integratie in de meterkast of in de
TESVOLT Backup Control Box

EV-oplaadpunt

myTESWORLD (EMS-portal)

E-mobiel

myTESWORLD

Warmtepomp

Verbruikende
apparatuur

•
•
•
•
•
•

Realtime dashboard
Overzicht van stroomverbruik en stroomopwekking
Gedetailleerde uitsplitsing van verbruik en opwekking
Energiebalans
Geschiedenis van meetgegevens
Energierapporten en gedetailleerde meterstanden
(mogen niet gebruikt worden voor facturering)

Deze afbeelding is een voorbeeld van een systeemopbouw. Zie de installatiehandleiding voor meer gedetailleerde informatie.
* De TESVOLT Energy Manager is momenteel alleen leverbaar in combinatie met de TS-I HV 80 en met de TS-I HV 80/100 E.
Producten met SMA-omvormers maken gebruik van het ennexOS energiebeheer.
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WAT IS KENMERKEND
VOOR EEN
GOED OPSLAGSYSTEEM?
SNEL ONTLADEN (1C)
Essentieel voor hoge vermogens. Als de C-waarde te laag is, dan
moet het opslagsysteem erg groot zijn om het vereiste vermogen te
leveren. Dit maakt het opslagsysteem uiteindelijk onnodig duur.

HOOG RENDEMENT & LAGE STAND-BYVERLIEZEN
Bij elk opslagproces gaat er energie "verloren". Het rendement van het
opslagsysteem geeft aan hoeveel van de energie uit het opslagsysteem gehaald kan worden. Deze waarde moet ruim boven de 90%
liggen, terwijl de stand-byverliezen niet groter mogen zijn dan 5 watt.

HOOGSTE VEILIGHEIDSNORMEN
Zorg er bij opslagsystemen voor dat de batterij op celniveau wordt
gecontroleerd, want alleen zo kan vroegtijdig vastgesteld worden of
onderhoud noodzakelijk is. De batterijcellen moeten bovendien een
veilige herkomst hebben. Gerenommeerde fabrikanten bieden cellen
aan die niet ontbranden, zelfs niet als deze beschadigd zijn.

INTELLIGENT BATTERIJMANAGEMENTSYSTEEM
De bewaking van elke afzonderlijke batterijcel is cruciaal voor het
garanderen van maximale prestaties, veiligheid en duurzaamheid. Dit
zorgt ervoor dat alle cellen altijd optimaal worden geladen en ontladen en dat potentiële fouten tijdig opgespoord worden.

HOGE CYCLUSVASTHEID EN LANGE LEVENSDUUR
Batterijopslagsystemen slijten met elke laadcyclus. Daarom is er een
bepaald aantal volledige laadcycli voor een opslagsysteem voordat
het een bepaalde restcapaciteit onderschrijdt. Er is ook een levensduur in kalenderjaren die de maximale levensduur in jaren aangeeft.
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WAT BETEKENT DAT EIGENLIJK PRECIES?
DoD
Depth of Discharge geeft de maximale ontladingsdiepte van een opslagsysteem aan.
Veel opslagsystemen kunnen niet volledig
worden ontladen. Dit betekent dat niet alle
energie in het opslagsysteem beschikbaar
is voor gebruik. Goede opslagsystemen
hebben een ontladingsdiepte van 100%.

LCOS
Levelized Cost of Storage beschrijft de
kosten voor een kilowattuur aan energie
die in een batterijopslagsysteem wordt
geladen en er weer uit wordt gehaald. De
levensduur en het aantal cycli, de maximale ontladingsdiepte en het systeemrendement zijn hier de bepalende factoren.

Volledige cyclus
Een volledige cyclus is een eenmalig
volledig opladen en ontladen van een
opslagsysteem. In de praktijk betekent
dit het optellen van deelopladingen en
-ontladingen. Eén van de manieren om
de levensduur van een opslagsysteem te
specificeren, is aan de hand van het aantal
volledige cycli.

Li-NMC
Lithium-nikkel-mangaan-kobalt-oxide –
afgekort als Li-NMC, is een celchemie die
wordt gekenmerkt door een hoge energiedichtheid, hoge prestaties en een lange
levensduur.

DoD – ONTLADINGSDIEPTE
DoD 70%

DoD 100%

70%
bruikbaar

100%
bruikbaar

0%
25 %
50 %
75 %

Normale capaciteit:
DoD:
Bruikbare capaciteit:

70 kWh
70%
49 kWh

70 kWh
100%
70 kWh

CYCLUSVASTHEID EN CAPACITEIT
VAN SAMSUNG SDI-CELLEN

100
Capaciteit in %

C-waarde
Dit geeft aan hoe snel een opslagsysteem
kan worden opgeladen of ontladen. 1C
betekent dat een opslagsysteem binnen
één uur volledig opgeladen of ontladen
kan worden. Een opslagsysteem met 0,5 C
heeft daar twee uur voor nodig, terwijl dat
bij 2C slechts een half uur duurt.

SoH
De State of Health geeft de gezondheid
van de batterij aan alsook het percentage
van de oorspronkelijke batterijcapaciteit
dat nog voor de huidige laadcycli kan worden gebruikt. Hoe snel de batterij veroudert, hangt onder meer af van de kwaliteit
van de batterij, alsook van het gebruikte
balanceringsproces.

100 %

70
0

2.000

4.000

6.000

8.000

Cycli

1C/1C@45 °C;DoD 100%
1C/1C@35 °C;DoD 100%
1C/1C@25 °C;DoD 100%

HOE GAAT HET BALANCEREN IN ZIJN
WERK?

92%

96%

91%

94%

102%

93%

91%

94%

102%
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99%

97%

100%

PASSIEVE BALANCERING
Efficiëntie: 0%, balanceringsstroom: 0,05 A
hoge verliezen

UNIDIRECTIONELE BALANCERING
Efficiëntie: 70-90%, balanceringsstroom: 3,0 A
middelhoge verliezen

ACTIEVE BALANCERING
Efficiëntie: > 90%, balanceringsstroom: 5,0 A
geringe verliezen

Cellen verouderen in een verschillend tempo.
De verschillen tussen de cellen hebben een
negatieve uitwerking op het laad- en ontlaadgedrag van de batterij. Celbalancering is
bedoeld om deze verschillen zo klein mogelijk
te houden. Bij passieve balancering worden
alle cellen op het niveau van de zwakste cel
gebracht door de sterkere cellen energie te
laten afgeven. De DynamiX Battery Optimizer van TESVOLT daarentegen gebruikt deze
anders verspilde energie om het apparaat
actief te laten werken, waardoor het totale
systeem efficiënter werkt en verhoogde
balanceringsstromen mogelijk zijn. Bij
unidirectionele balancering laden de sterkere
cellen eventueel de volgende zwakkere cellen
op. Dankzij de Active Battery Optimizers, die
gebruikmaakt van actieve balancering, vindt
de balancering plaats tussen alle batterijcellen binnen de batterijmodule en zelfs tussen
de verschillende batterijmodules.
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POWER IN COMBINATIE MET
PERFORMANCE
Voor elke behoefte de juiste oplossing
Het maakt niet uit of u op zoek bent naar dat extra beetje stroom of juist goedkopere stroom, of dat u
zich richt op hoogwaardige balancering en een lange levensduur. Met de twee productlijnen E-serie en
A-serie biedt TESVOLT oplossingen die aan de hoogste eisen en alle uitdagingen voldoen.

WAT KENMERKEND IS VOOR TESVOLT OPSLAGSYSTEMEN
Een goede batterijopslag is meer dan de som der delen. Daarom hebben wij ons gespecialiseerd in de ontwikkeling van innovatieve systemen die precies zijn afgestemd op de eisen
van industrie en handel en die u zullen overtuigen met een verscheidenheid aan toepassingsmogelijkheden.
Veiligheid, betrouwbaarheid en economische efficiëntie, evenals eersteklas service omtrent
de installatie, staan bij al onze producten centraal. Wij garanderen dit niet alleen door het
gebruik van hoogwaardige componenten, zoals de krachtige prismatische high performance
cellen van Samsung SDI, maar ook via onze unieke systemen voor batterijcontrole.
De TESVOLT Active Battery Optimizer (ABO) of de TESVOLT Dynamix Battery Optimizer
(DBO) monitoren en besturen het laden en ontladen van de cellen. In combinatie met de
Active Power Unit (APU) en onze batterijmonitoring (BatMon) bieden we krachtig en transparant batterijbeheer.
De E-serie van TESVOLT, die toegespitst is op economische efficiëntie, is al net zo indrukwekkend als de A-serie, waarbij performance centraal staat. Of het nu de E- of A-serie is, onze
opslagsystemen maken altijd indruk met hun uitstekende kwaliteit en prestaties.
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A-SERIE EN E-SERIE MET
ELKAAR VERGELEKEN
14S-moduleA-serie

22S-module
E-serie

Energiedichtheid

156 Wh/l

211 Wh/l

Ontladingsdiepte (DoD)

100%

100%

Verwachte cycli

Tot 8.000

Tot 8.000

C-notatie:

Tot 1C

Tot 1C

Energie

4,8 kWh

8,0 kWh

Batterijefficiëntie

> 98%

> 98%

Batterijbeheer

ABO

DBO
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DE TESVOLT E-SERIE
Onze opslagsystemen met dat beetje extra aan energie

PRESTATIES ÉN ECONOMISCHE EFFICIËNTIE
De opslagsystemen van onze nieuwe E-serie* bieden
maximale power tegen een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding.
Dit is mogelijk dankzij het gebruik van de nieuwste generatie lithium-ion-cellen van Samsung SDI in combinatie
met onze DynamiX Battery Optimizer (DBO).
35% hogere energiedichtheid per module alsmede efficiënte celbalancering inclusief actieve koeling zorgen voor
lage investerings- en lagere bedrijfskosten en dus voor
een optimale LCOS.

1.

* de actuele beschikbaarheid is op onze website te vinden

2.
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ECONOMISCH EFFICIËNTER
Lagere kosten per kWh door gebruik te maken van de
nieuwste generatie modules met verhoogde energiedichtheid en geoptimaliseerde, dynamische balancering

LAGE LCOS
Lagere kosten per kilowattuur opgeslagen energie
dankzij aantrekkelijke investeringskosten

3.

MINDER RUIMTE NODIG
35% hogere energiedichtheid per module biedt
meer vermogen op hetzelfde vlak

5.

4.

"PLUG & PLAY"-OPLOSSING
Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling dankzij autoconfiguratie en mechanisch gecodeerde DC-connectoren van
de nieuwste generatie (dusdanig ontworpen dat ze niet verkeerd geplaatst
kunnen worden.)

HOGE VEILIGHEID
Meervoudige bescherming van
elke afzonderlijke cel en functionele veiligheid op systeemniveau
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MAXIMALE ECONOMISCHE
EFFICIËNTIE
IN EEN KLEINE RUIMTE
De E-serie met dat beetje extra aan energie

Basic-functies

* indien meer dan één

Productiecontrole
in netbedrijf

Laadcontrole

Optimalisatie
eigen verbruik

Netonafhankelijk

Statische
piekverlaging

Belastingpieken verlagen

Laadpaalbesturing

Nulvoeding

Multifunctioneel
gebruik

Dynamische
piekverlaging

Power Quality

Bedrijf met
eilandsysteem

Laden op basis van
prognoses

Pro-functies: Betaald gebruik

Tijd van
gebruik

Kleinschalig
elektriciteitsnet
dat zelfstandig kan
functioneren

Laadpaalbesturing*

TS-I HV 80 E / TS-I HV 100 E
DE ALLESKUNNER MET DE E-FACTOR
De TS-I HV E-serie voldoet eveneens aan de hoogste eisen op het gebied van
prestaties en economische zuinigheid.
Bent u geïnteresseerd in dynamische piekverlaging, Time of Use- of noodstroomtoepassingen, op het stroomnet aangesloten of netonafhankelijk? Dan
zullen onze TS-I HV E-producten u overtuigen. Met prestaties tot ver in het
megawattuurbereik kunnen ze ook de zwaarste klussen aan en verbeteren ze,
dankzij de active-filter-technologie ook de lokale stroomkwaliteit op duurzame
wijze. Hoogwaardige accucellen uit de auto-industrie en innovatieve technologieën, zoals de Active Battery Optimizer, maken de TS-I HV E-serie tot een van
de duurzaamste producten die op de markt verkrijgbaar zijn.

Technische gegevens
Systeemgrootte:	80 kWh tot in het megawattuur-bereik
Omvormer:	TESVOLT PCS-85

Om het energiemanagementsysteem (EMS) TESVOLT Energy Manager te gebruiken, dient u zich via het myTESWORLDportal van de fabrikant [https://mytesworld.tesvolt.com] te registreren.
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De TESVOLT TPS-E is verkrijgbaar in de containerafmetingen 20, 40 en 45 ft,
kan gebruikt worden tot 1300 V DC, is geschikt voor Black Start en is zeer
betrouwbaar. Het systeem is uiterst efficiënt dankzij de DynamiX Battery Optimizer en de nieuwe Samsung 22 S-batterijmodules. De intelligente bedrijfsvoering en het innovatieve Eco Cooling System helpen u op de bedrijfskosten
te besparen. Speciale servicebonus: optioneel onderhoud en monitoring op
afstand op celniveau, voorbereid voor AI-foutdiagnose. De TPS-E is puur een
opslagcontainer, dus de TPS-E wordt altijd zonder omvormer geleverd.

Directe koppeling
met stroomleverancier

Optimalisatie
eigen verbruik

Noodstroomvoorziening

Statische
piekverlaging

Multifunctioneel
gebruik

Netsysteemdiensten

Nulvoeding

Netonafhankelijk

Productiecontrole

Laadcontrole

Secundair
regelvermogen

Tijd van
gebruik

Kleinschalig
elektriciteitsnet
dat zelfstandig kan
functioneren

Netdiensten

Primair
regelvermogen

Optimalisatie hybride
netwerk (PV-Diesel)

Technische gegevens
Systeemgrootte: 80 kWh tot in het megawattuur-bereik
Omvormer:	bijv. SMA Sunny central Storage (500-3.000 kVA)

Optimalisatie
eigen verbruik

Statische
piekverlaging

Multifunctioneel gebruik

Tijd van
gebruik

Netsysteemdiensten

Optimalisatie hybride
netwerk (PV-Diesel)

Directe koppeling met
stroomleverancier

Productiecontrole

Alle toepassingen van de TPS-E zijn projectmatig en afhankelijk van de aangesloten
omvormer.

TPS-E: DE ALLESKUNNER MET DE E-FACTOR

TS HV 70 E: DE KRACHTPATSER MET DE E-FACTOR
De TS HV 70 E biedt maximale performance in een minimale ruimte. Hij is ontworpen
om maximaal te presteren, overtuigt met zijn hoge efficiëntie en een geoptimaliseerde
prijs-kwaliteitverhouding. Het maakt niet uit of het nou voor commercieel, agrarisch of
industrieel gebruik is: de TS HV 70 E biedt professionele gebruikers investeringszekerheid
door een lage LCOS.

Technische gegevens
Systeemgrootte:	72 kWh tot in het megawattuur-bereik
Omvormer:	SMA Sunny Tripower Storage 60
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DE TESVOLT A-SERIE
Onze duurzame en modulaire
opslagsystemen ontwikkeld om aan de
hoogste eisen te voldoen.

1.

ONZE OPSLAGSYSTEMEN VOOR DE HOOGSTE EISEN
Duurzaam, krachtig en modulair. Met een uitstekende
kwaliteit, een lange levensduur en doordat ze uitbreidbaar zijn, biedt de A-serie opslagsystemen die voldoen
aan de hoogste eisen op het gebied van handel en
industrie.
Het gebruik van onze Active Battery Optimizers zorgt voor
celvriendelijke balancering, een theoretische levensduur
tot maar liefst 30 jaar met bijna geen verlies aan efficiëntie, een rendement van maximaal 98 procent en het
eenvoudig achteraf inbouwen van afzonderlijke batterijmodules is mogelijk wanneer er meer stroom nodig is.

MAXIMALE LEVENSDUUR
De Active Battery Optimizer (ABO) zorgt voor
het optimaal en celvriendelijk laden en ontladen van elke cel en daarmee voor een theoretische levensduur van maar liefst 30 jaar

Ontdek duurzame performance die flexibel aan uw
behoeften aangepast kan worden.

2.
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MODULAIRE UITBREIDBAARHEID
Naarmate de vraag groeit, kunnen individuele
modules zelfs jaren later nog eenvoudig en zonder verlies van efficiëntie worden ingebouwd

3.
4.

HOOGSTE MATE VAN VEILIGHEID
Meerlaagse bescherming van elke afzonderlijke cel
evenals functionele veiligheid op systeemniveau

5.
HOOGSTE EFFICIËNTIE

LAAG EIGEN VERBRUIK
Laag eigen verbruik in stand-bymodus van slechts 5W

Zuinig dankzij de lange levensduur
en hoge cyclusstabiliteit van de modules
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UITSTEKENDE PERFORMANCE
EN MAXIMALE LEVENSDUUR
De A-serie met nóg meer performance

Basic-functies

* indien meer dan één

Productiecontrole
in netbedrijf

Laadcontrole

Optimalisatie eigen
verbruik

Netonafhankelijk

Statische
piekverlaging

Noodstroomvoorziening

Laadpaalbesturing

Nulvoeding

Multifunctioneel
gebruik

Dynamische
piekverlaging

Power Quality

Bedrijf met
eilandsysteem

Laden op basis van
prognoses

Pro-functies: Betaald gebruik

Tijd van
gebruik

Kleinschalig
elektriciteitsnet
dat zelfstandig kan
functioneren

Laadpaalbesturing*

TS-I HV 80 – DE ALLESKUNNER
De TS-I HV 80 is ons eerste batterijopslagsysteem met een geïntegreerde TESVOLT-omvormer en het innovatieve energiemanagentsysteem TESVOLT Energy Manager.
Noodstroomvoorziening, optimalisatie eigen verbruik, piekverlaging,
aansturing van verbruikende apparatuur en generatoren, netonafhankelijk en nog veel meer - de veelzijdigheid van de TESVOLT TS-I HV 80
maakt dit de juiste stroomopslagoplossing voor vrijwel elke toepassing. Met zijn multifunctionaliteit kan dit systeem ook gebruikt worden voor optimalisatie van het eigen verbruik en voor piekverlaging.
Natuurlijk beschikt ook de TS-I HV 80 over alle voordelen van onze
andere producten: hoogwaardige batterijcellen uit de auto-industrie
en innovatieve technologieën, zoals de Active Battery Optimizer, flexibele upgrades en een levensduur tot wel 30 jaar.

Technische gegevens
Systeemgrootte: 	76 kWh tot in het megawattuur-bereik
Omvormer:	TESVOLT PCS-85
Om het energiemanagementsysteem (EMS) TESVOLT Energy Manager te gebruiken, dient u zich via het myTESWORLDportal van de fabrikant [https://mytesworld.tesvolt.com] te registreren.
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Optimalisatie
eigen verbruik

Statische
piekverlaging

Multifunctioneel
gebruik

Tijd van
gebruik

Netsysteemdiensten

Optimalisatie hybride
netwerk (PV-Diesel)

Directe koppeling met
stroomleverancier

Productiecontrole

TS HV 70 – DE KRACHTPATSER
De TS HV 70 is een hoogspannings-lithiumbatterijopslagsysteem
voor installatie in gesloten ruimtes. Het systeem is verkrijgbaar met
een capaciteit van 67-304 kWh per batterijomvormer. In een configuratie kunnen tot 14 omvormers worden gebruikt. Dankzij de hoogspanningstechnologie behoort de TS HV 70 tot de zuinigste systemen
op de markt.
TS HV 70-opslagsystemen kunnen aangesloten worden op het net en
gebruikt worden om het verbruik van dieselgeneratoren te optimaliseren.

Technische gegevens
Systeemgrootte:	67 kWh tot in het megawattuur-bereik
Omvormer:	SMA Sunny Tripower Storage 60

Kleinschalig
elektriciteitsnet
dat zelfstandig kan
functioneren

TS 48 V – HET FLEXIBELE SYSTEEM
Optimalisatie
eigen verbruik

Productiecontrole

Laadpaalbesturing*

Nulvoeding*

Noodstroomvoorziening

Laden op basis van
prognoses*

Netsysteemdiensten

Laadcontrole*

Netonafhankelijk

Tijd van gebruik*

Optimalisatie
hybride netwerk
(PV-Diesel)

Directe koppeling met stroomleverancier*

De TS 48 V is een flexibel lithium-batterijopslagsysteem voor
gebruik in gesloten ruimtes. Dit systeem is verkrijgbaar in drie
verschillende kastgroottes tot 48 kWh. De grootte kan worden
gekozen in stappen van 4,8 kWh.
TESVOLT TS 48 V-opslagsystemen kunnen netonafhankelijk of
gekoppeld aan het net gebruikt worden en in eenfase-, driefasenof in een splitfaseopstelling worden aangesloten.

Technische gegevens
Systeemgrootte: 4,8 kWh tot in het megawattuur-bereik
Omvormer:	SMA Sunny Island 4.4 M/6.0 H/8.0 H

* alleen in combinatie met Home Manager 2.0
** alleen in combinatie met Data Manager
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VERMOGEN OP CONTAINERFORMAAT
TESVOLT-technologie op grote schaal
Of het nu in de hitte van de woestijn is of in permafrostgebieden, op het elektriciteitsnet aangesloten of netonafhankelijk: de TPS flex en de TPS-E zijn extreem robuust. Deze systemen zijn
ontworpen als flexibele, betrouwbare stroomopslagsystemen, voor gebruik in ruwe omgevingsomstandigheden overal ter wereld en voor vrijwel elk doel. Natuurlijk bieden ze ook alle voordelen van een TESVOLT-opslagsysteem.

Onze batterijopslagsystemen kunnen perfect
aan ieder gebruiksdoel worden aangepast.
Voor de optimalisatie van het eigen verbruik of
om pieken op te vangen, in combinatie met het
stroomnet of los van het net ter optimalisatie van
diesel-hybridesystemen, in de woestijn of aan de
poolcirkel, met TESVOLT TPS-E biedt TESVOLT
een technische oplossing om elektriciteit op te
slaan voor iedere vorm van toepassing. Het geavanceerde design, dat ook de kosten in de hand
houdt, zorgt voor een ongeëvenaard rendement,
zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en opbrengst. Het systeem is uiterst robuust en berekend op de meest veeleisende omstandigheden.
Hoogwaardige batterijcellen uit de auto-industrie
en innovatieve technologieën, zoals de DynamiX
Battery Optimizer, maken ons TESVOLT TPS-E
opslagsysteem tot een van de duurzaamste producten die op de markt verkrijgbaar zijn.
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ECO-KOELSYSTEEM
• voor een langdurige verlaging van de geluidsbelasting
• verlaagt de bedrijfskosten

DYNAMIX BATTERY OPTIMIZER
• g
 eheel nieuw ontwikkeld, dynamisch balanceringssysteem
• geen looptijden, balancering ook gelijktijdig bij laden en ontladen
van het opslagsysteem
• grotere efficiëntie en lagere bedrijfskosten dan bij vergelijkbare
systemen

VERDERE VOORDELEN
•
•
•
•
•
•
•

 ruikbaar bij nominale spanningen tot 1300 V DC
b
geschikt voor zwartstart
100 % DoD
hoge mate van betrouwbaarheid van master-slave systemen
groter rendement dankzij de hoge energiedichtheid per oppervlakte
onderhoud op afstand mogelijk
containers beschikbaar in drie verschillende maten
(20, 40 of 45 ft)

ONZE CONTAINERS IN ACTIE
DUURZAME EN ZUINIGE PRODUCTIE VAN BIOGAS MET
BATTERIJOPSLAG
De boerderij Wenning, aan de rand van Rhede gelegen,
produceert al 42 jaar biogas. De biomethaan-installatie
kan maar liefst 600 kubieke meter biomethaan per uur
produceren. Het systeem draait 24 uur per dag, 7 dagen
per week. Deze enorme productie gaat ook gepaard met
een zeer hoog stroomverbruik. Het energieverbruik ten
gevolge van het roeren, pompen en zuiveren van aardgas
ligt tussen de 500.000 en 600.000 kWh per jaar.
Om de kosten te dekken, koos de familie voor een PV-systeem en een TPS flex elektriciteitsopslagsysteem. Het
bereikt een zelfvoorziening van 90-95% op het gebied van
energieverbruik en bespaart bovendien 600 ton CO2 per jaar.
Wenning Biogas GmbH & Co. KG
Opslag: TPS-Flex
Capaciteit/vermogen: 576 kWh / 240 kW
Branche: Energiesector, landbouw
Locatie: Duitsland, Rhede (NRW)

1

2

4

3

1

Batterij-racks

2

DC-combiners

3

Compacte airconditioners

4

Brandmeldcentrale

Het TPS-E opslagsysteem is volledig modulair opgebouwd, van batterijmodules tot en met de container.
Dit maakt het systeem flexibel aanpasbaar en door de lange levensduur is het ook zeer efficiënt.
*De afbeelding kan afwijken van de daadwerkelijke opbouw.
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THEORIE IS GOED,
PRAKTIJK IS BETER.
Een selectie van TESVOLT's op het elektriciteitsnet aangesloten projecten

GROENE STROOM VOOR DE OPENBARE WEG
In Duitsland zijn meer dan 600.000 elektrische voertuigen geregistreerd. Dagelijks passeren zo'n 235.000 voertuigen het knooppunt Kreuz Hilden tussen de A3 en A46. Het lag
dan ook voor de hand om het aantal laadpalen voor elektrische voertuigen op dit drukke
punt te vergroten. Met een oppervlakte van 12.000 vierkante meter ontstond hier een van
Europa's grootste laadparken. Alle 114 laadpalen worden voor bijna 100 procent voorzien
van groene stroom. Deze wordt onder meer geleverd door een 400 kWp fotovoltaïsche
installatie op de carports van het laadpark. Om de opgewekte elektriciteit te kunnen opslaan, plande Voltego GmbH het containersysteem TPS flex van TESVOLT met een totale
capaciteit van twee megawattuur.
Het snelladen van elektrische voertuigen veroorzaakt hoge stroompieken. Deze worden
ook "opgevangen" door de krachtige batterijopslag. Daardoor wordt de stroompiek gegenereerd door de ontladende batterij in plaats van door het stroomnet. Laadstationbeheerder Roland Schüren bespaart met de opslag extra kosten.

Ladepark Kreuz-Hilden GmbH
Opslag: TPS flex
Capaciteit/vermogen: 2 MWh / 2 MW
Branche: Elektrische laadinfrastructuur
Locatie: Knooppunt snelweg Hilden,
Noordrijn-Westfalen

"Dankzij het
TESVOLT-systeem
liggen onze stroompieken nu ver onder
wat voorheen het
geval was, en we
besparen zo enorm."
Volker Küchler, directeur
Oberjoch Familux-Resort

HET TOPHOTEL
Het Familux-Resort heeft een jaarlijks elektriciteitsverbruik van ruim 1 GWh. Pas na de
implementatie van een TS HV 70 slaagden zij
erin om de dure piekbelastingen te verminderen. Daarnaast is het hotel een atypisch
stroomverbruik overeengekomen met de
energieleverancier. Hierdoor minimaliseert het
hotel zijn stroomverbruik d.m.v. de opslag van
stroom in een bepaald tijdvenster en is het de
rest van de dag verlost van de meting.

ZORGEN DAT KRITIEKE INFRASTRUCTUUR TE ALLEN TIJDE
OPERATIONEEL BEREID IS
Het grootste waterleidingbedrijf van Brandenburg is
gevestigd in Tettau en levert water aan 25.000 huishoudens. Dankzij een TS-I HV 80 is dit het eerste waterleidingbedrijf in Duitsland waarbij het mogelijk is om
eilandnetwerken op te zetten. Samen met het 1.200 kWp
fotovoltaïsche systeem kan het opslagsysteem de installatie zwart starten en synchroniseren met het stroomnet.
Wasserwerk Tettau
Opslag: TS-I HV 80

Familux-Resort Oberjoch

Capaciteit/vermogen: 921 kWh / 900 kW

Opslag: TS HV 70

Branche: Infrastructuur

Capaciteit/vermogen: 307,2 kWh / 300 kW

Locatie: Duitsland, Lausitz

Branche: Toerisme, hotelwezen
Locatie: Duitsland, Oberjoch (Allgäu)

"Met het laadpark laat
ik zien dat klimaatbescherming niet alleen
een ecologische must is,
maar zich ook in financieel opzicht loont."
Roland Schüren, exploitant van
het laadpark en biologische
bakker

"Het laadpark in Hilden
was voor alle betrokkenen in veel opzichten
een bijzonder project.
De communicatie met
TESVOLT is te allen
tijde lovenswaardig
verlopen en op voet van
gelijkheid."
Andrea Klimek, projectmanager
en aandeelhouder, Rheinland
Solar GmbH

DE NIEUWE LIEVELING IN DE STAL
Boerderij Borchers is gespecialiseerd in de varkenshouderij met
biggenopfok en zeugenmesterij. De moderne varkenshouderij is volledig geautomatiseerd en veel apparaten, zoals ventilatiesystemen,
moeten ook 's nachts draaien. Dankzij de TS HV 70 kan de goedkope stroom van het fotovoltaïsche systeem ook na zonsondergang
worden gebruikt in plaats van terug te grijpen op dure netstroom.
Hof Borchers
Opslag: TS HV 70
Capaciteit/vermogen: 76 kWh / 75 kW
Branche: Landbouw
Locatie: Duitsland, Borken (NRW)
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VOL ENERGIE,
ZELFS ZONDER STROOMNET
TESVOLT maakt wereldwijd energieonafhankelijkheid mogelijk
dankzij haar netonafhankelijke oplossingen
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RIJKE OOGST

TIJGER IN DE TANK, BACK-UP IN DE KELDER

Hoewel zijn land slechts een paar meter van de rivier
ligt, kon André Gouveias het alleen met regenwater
irrigeren zonder aangesloten te zijn op het stroomnet.
Dankzij een TS HV 70 in combinatie met een dieselgenerator en een PV-systeem kon hij zijn velden irrigeren
en zijn gewasopbrengsten spectaculair verhogen met
maar liefst 300%:

De familie Wurm runt een tankstation in het zuiden
van Beieren. Een PV-systeem op het dak en een
WKK-installatie in de kelder produceren elektriciteit.
Een TS 48 V slaat de elektriciteit op voor eigen gebruik
en levert noodstroom bij stroomuitval. Daarmee kan
hij de dieselpompen starten en het tankstation van
noodstroom voorzien.

Mandengo Farm

Tankstation Georg Wurm

Opslag: TS HV 70

Opslag: TS 48 V

Capaciteit/vermogen: 307,2 kWh / 150 kW

Capaciteit/vermogen: 38,4 kWh / 18 kW

Branche: Landbouw

Branche: Brandstoffenhandel

Locatie: Brazilië, Goias

Locatie: Duitsland, Traunstein (Ober-Beieren)

"Voor ons project in Mali hadden we een betrouwbare leverancier nodig voor hoogwaardige elektriciteitsopslag. TESVOLT zet zich, net als wij, in voor een decentrale,
groene en betrouwbare stroomvoorziening."
Torsten Schreiber, oprichter en algemeen directeur van Africa Green Tec

SOLARCONTAINER IN MALI: ELEKTRICITEIT VOOR 250.000 MENSEN
In samenwerking met Africa Green Tec levert TESVOLT lithiumopslag voor mobiele solarcontainers met een totale capaciteit van enkele megawatturen (MWh).
Daardoor kunnen enkele tientallen dorpen in Mali betrouwbaar van stroom
worden voorzien.
De 40ft containers, elk met maximaal 65 kWp fotovoltaïsche systemen en
60 kWh batterijopslag, leveren stroom voor 20 eurocent per kilowattuur (kWh).
Tot nu toe moesten de dorpelingen tot wel 1,50 euro per kWh elektriciteit betalen.
Dit werd duur geproduceerd door dieselgeneratoren, anders hadden ze helemaal
geen stroom. De TESVOLT-opslag is bovendien wereldwijd inzetbaar in veeleisende omgevingen en heeft een lange levensduur dankzij de zelfontwikkelde
Active Battery Optimizer.
Africa Green Tec
Opslag: TS 48 V
Capaciteit/vermogen: 60 kWh / 18 kW per solarcontainer
Locatie: Afrika, Mali
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Daniel Hannemann en Simon Schandert hebben in
de zomer van 2014 TESVOLT opgericht met de visie
betaalbare en schone energie tot in de laatste hoek van
de wereld te brengen. Wat hun voor ogen stond, was
batterijsystemen te ontwikkelen en te produceren om
elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen zo efficiënt
mogelijk op te slaan. In veel landen heeft het bedrijfsleven de meeste behoefte aan energie en de onderneming
heeft zich dan ook vanaf het eerste begin gericht op
opslagsystemen met een hoge capaciteit. Tegenwoordig
produceert TESVOLT zijn commerciële opslagsystemen
in serie en levert deze wereldwijd.

